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SUSTABDYTI KARO ŽYGIAI
JAV

Pirmadienį 10 vai. prez.R. Niksoi.
nas įsakė savo karo jėgoms sustabdyt
Didelė staigmena ištiko diplomatinį visus karo veiksmus Siauriniame Viet
bei spaudos ir radijo pasaulį. Popiežius name.
Šitą Niksono žingsnį specialistai aiš
priėmė Izraelio ministrę pirmininkę
kina kaip ženklą jog amerikiečiai ir ko
priėmė Izraelio ministrę pirmininkę
munistai bus jau susitarę dėl taikos ir
Goldą Meir. Jos apsilankymas pas po
piežių buvo taip gerai išlaikytas paslap turėtų ją artimu laiku pasirašyti.
Taikos derybų mekleris Kissingeris
tyje, kad tik vienas kitas iš artimiausių
sugrįžo Paryžiun tolimesnėms pasitari
jos bendradarbiu tai težinojo. Kodėl mams su komunistais, o į'Saigoną iš
oks paslaptingumas? Izraelio žmones
skrido generolas Aleksandras Haig pain
ako, jog visa Europa knibždėte knibž formuoti Pietų Vietnamo prezidentą adanti arabų teroristų. Reikėjo keliaut
pie įvykusius taikos sutartyje pakeiti >aslaptom, kad jie nesuorganizuotų pa mus.
sikėsinimo.
SUOMIJA — HELSINKIS
Kodėl lankėsi pas popiežių?

V ATIKAflHAS

E to, ką pati Meir pasakė žurnalis
34 valstybės susirinko čia tartis to
tams ir iš Vatikano informacijų direk - liau dėl busimosios taikos konferenci
toriaus AJessandrini informacijų 'atro
jos. Tų pasitarimų pačioje pradžioje va
do tikra:
karų valstybės paprašė, kad Sov. Rusi
1. Kalbėjosi apie Jeruzalės miesto
ja duotų daugiau laisvės norintiems keteisinę padėtį. Popiežius visą laiką no
Rusiją ir jos valdomus kraštus, sušvel
ri, kad Jeruzalė būtų paversta tarp tauri,
ninti cenzūrą ir prisidėti sukurti naują
niu miestu. Goldą Meir pasakė:,, Izrae Europą.
lis nesutiks, kad Jeruzalė būtų paversta
ARGENTINA
tarptautiniu miestu. Bet taip pat Izrae
lis neturi jokių intencijų tvarkyti ir ad
Argentinos valdžia uždraugė radi
ministruoti šventąsias vietas.
jo ir televizijos stotims perduoti užsie
2. Žurnalistai norėjo žinoti,kas su
niuose gy venančių piliečių kalbas, pasi
tarta dėl Vidurio Rytų politikos ir ykalbėjimus, valdžios politikos kritiką
paČ santykių su arabais. Meir atsakė:
ir komentarus. Tai ypač palies buvusį
„Mes niekuomet neprašėme popiežių
diktatorių Peroną nes praktiškai tik jis
pakeisti savo politiką. Mes esame pa ir tesikiŠa į Argentinos vidaus reikalus
lankūs visų kraštų geriems santykiams
pats visą laiką gyvendamas Ispanijoje.

3. Buvo paliestas Palestinos pabėgė
lių reikalas. Meir pasakiusi popiežiui,
jog tai esanti dirbtinė padėtis; kad iš arabų kraštų į Izraelį atvykę daugiau žy
dų, negu iš Palestinos pasitraukę į ara
bų kraštus.
4. Popiežius padėkojęs Meir už pa
tenkinamai gerai administruojamas šv.
vietas Palestinoje ir Jeruzalėje.
5. Goldą Meir pabrėžė, jog jos atsi
lankymas pas popiežių buvęs labai svar
bus įvykis. Popiežius jį pavadinęs net is
toriniu. Kad popiežiaus ir Izraelio nuo
monės sutinkančios dėl pastangų taikai
įgyvendinti Izraelyje ir arabų kraštuose.

BRAZILIJA
SUNKIAU GAUS PASKOLAS
Vyriausybė ir privačios firmos vis nori
gauti užsienio paskolų savo industrijai
išvystyti. Iki šiol vis gaudavo gana leng
vai. Dabar gi Š.Amerika nori labiau pri
žiūrėti kam ir kaip paskolos yra sunau
dojamos. Ji turi žinių kad dauguma pa
skolų eina turtingiesiems ūkininkams ir
pramonininkams, bet kad labai maža te
tenka vargingesnėms, kuriems parama
yra reikalingesnė. Todėl dabar prašyda
mi Tarptautinio Banko paskolų turės
smulkiau nurodyti, kam paskola bus
naudojama.

7A5 M/5VĖS

NUIMTI MOKESČIAI
Federalinė Brazilijos valdžia panaiki
no mokesčius už mėsą. Todėl ji turi at
pigti. Kaikur krautuvės jau sujmažino
kainas, bet kitos dar tebesilaiko senųjų
Valdžia žada griebtis girežtos priežiūros
ir versti atpigint mėsą

MILŽINIŠKA ELEKTRINĖ
Brasilija derasi su Paragvajų statyt

didžiule elektrinę Sete Quedas kriok
liuose. Kadangi čia Brazilija sueina su
Paragvajum ir upė priklauso abiem vals
tybėm,tai jos ir tariasi tą užmoji atlikti
drauge ir drauge išnaudot elektros jėgą.
Derybos jau esančios tiek toli pažen
GALI PRITRUKTI PIENO
gusios, kad jau bus galima sutarti pasi
Artinantis sausros mėnesiai. Tada pie
rašyt ir pradėt pirmuosius statybos dar
nas natūraliai sumažėja. Atsimename,
bus.
kaip sunku buvo gauti pieno pernai,
Šita elektrinė aprūpins Pietines Bra
kiek kas norėjo.
zilijos valstybes, Paragvajų ir dar galės
Pieno produkcijai palaikyti sausrų
elektros eksportuoti Argentinai ir Urug
metu reikia ypatingai šerti karves. Tas
vajui.
pašaras yra brangokas, o už pieną ūki
ninkai nedaug tegauna ir jiems jis nela
NAUJI AUTOMOBILIU FABRIKAI
bai teišsimoka. Todėl daugelis ūkininkų
Pasklido žįjtios. jog Italijos automo
nebenori laikyt karves pienui. Mieliau ibilių firma FIAT derasi su Brazilijos vy
masi augint gyvulius mėsai.
riausybe investuoti 214 milijonų dole
SUMAŽINS MĖSOS EKSPORTĄ?
rių naujiems tos kompanijos automo
Pasklido žinios, jog valdžia sumažin
biliams gaminti.
sianti mėsos eksportą net 40 procentų.
Fiat jau turi savo skyrių Argentinoj
Bet lazda turi du galus. Sumažėjus eks
Bet kadangi ten-labai neramu, buvo pa
portui gyvulių augintojams nebebus
griebtas net Fiat firmos direktorius, tai
akstino auginti didesni skaičių gyvulių,
firma nutarusi didžiausias savo investatai ir vėl gali sumažėt mėsos kiekiai ir
cijas pasukti Brazilijai, kur dar yra dau
tada jis turės pabrangti.
giau tvarkos ir kur krašto visa pramonė
Valdžia labai prašo mėsos pirkėjus
nuolat kyla.
nemokėt brangiau už mėsą, negu yra
nustatyta.
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MŪSŲ, LI ET UVA„

Jonavos azotinių trasų laboratorijos
Leningrade yra 54 aukštosios mo
vedėja D. Zebrauskaitė skaitė moksli kyklos. Mieste-studijuoja 200 lietuvių,
nę paskaitą ten įvykusiame chemikų kurie kartu su estais ir latviais veikia
pasitarime.
Balti kum klube, rengiančiame pabaltie-

čių pobūvius.

Lietuvos rašytojų sąjungos pareigū
nai, kaip ir pernai, vėl iškėlė reikalą li
teratūrinėje kūryboje iškelti marksistinę-!eninistine filosofija ir tarybinio žmo
gaus aistras.
Lietuvoje viešėjo Ugnė Karvelytė,
Gallimard leidyklos Paryžiuje užsienio
literatūros vedėja. Ruošiamasi parengti
poezijos ir apsakymų antologijas bei
lietuvių rašytojų beletristikos vertimai.
Pasitarę apie galimybes išleisti M. K.
Čiurlionio reprodukcijas Prancūzijoje.

Ariogaloje vyko bėgimo varžybos
žuvusiam alpinistui dr. Vytautui Vosy
liui pagerbti.

Jau šeši lietuviai nešioja sportinio
turizmo ženklas Lietuvoje. Šeštasis A.
Cepkauskas, pasireiškė motociklų srity
fe.
,
<

Plaukimo lenktynėse Vilniuje tarp
Rytų Vokietijos ir Lietuvos ypatingai
pasižymėjo penkiolikmetė Rita Alskaitė, 200 metrų nuplaukusi per 2:39,8.

Lietuvoje išleisti kalbininko kun.
prof. Kazimiero Jauniaus rankraščiai.

Lietuvoje šiemet esama 566 politines propagandos mokyklų, kurias lan
Lietuvoje išleista J. Aničo knyga
„Socialinis
politinis katalikų bažnyčios
vos pramones gamyba 34 kartus dides kysią virš 2.000 asmenų, o dėstytojų
vaidmuo Lietuvoje 1945 - 1952 metais’
nė, negu prieš kare. Pramonėje 1970 aktivistų būsią 1.232.
kuri stengiasi dvasiškiją ir Vatikaną pri
metais dirbo 414.400 asmenų, kurių
Lietuvos žydas dr. Rachmil Zeleznik statyti kaip „liaudies priešus”.
341.700 darbininkai. Du trečdaliai Lie-,
tuvos pramonės buvo per karą sunai 35 metų, iš Vilniaus su tėvais išvykęs į
Jiesios upėje ties Kaunu bus įreng
kinti, taip kad tik 1948 metais buvo pa Izraelį rugsėjo pabaigoje, sako '„Daug
lietuvių
krikščionių,
matydami,
kad
žy

tas 650 hektarų tvenkinys, potvynių
siektas prieškarinis pramonės lygis. Lie
dams
leidžiama
išvykti
į
Izraelį,
reika
metu sulaikąs vandenį, vėliau naudosi
tuvos pramonės įrangų statyboje daly
lauja,
kad
ir
jiems
būtų
leista
susijungti
mą žemės ūkiui.
vavo apie 300 įvairių Sovietų Sąjungos
sričių įmonių. Iš Lietuvos 1970 metais su savo giminėmis Čikagoje ar kitose
Ukmergėje, turinčioje beveik 25000
buvo išvežta daugiausia elektrotechni- Amerikos vietose”.Panašiai reikalaujan
gyventojų, pradeda statyti naują miesto
nės pramonės gaminių, radijo-elektro- čios ir kitos tautybės.
sritis Pivonija, kurioje jau stovi (penk
ninių daiktų šilko, vilnos, linų, triko
.Lietuvoje per šių metų pirmuosius aš toji) miesto vidurinė mokykla.
tažo, o atvežta automobiliu, žibalo,juo

■dujų metalų, medvilnės ir vilnos (žalia-" tuonis mėnesius Druskininkuose suimti
Muzikas Mykolas Karka Panevėžy
80 asmenų kurie spekuliavę gintaro dir
vų).
je minėjo 80-ties metų sukaktį. Poka
biniais.
rio metais įsteigė liaudies operete,dar
Iš Rokų, netoli Kauno į Čekoslova
Elektrinė šiluminė jėgainė Elektre ir dabar dirba muzikos pedagogijos sri
kiją, Suomiją ir Švediją eksportuojami
drenažo vamzdžiai, kurių vien tik šve nuose, pagamina 1.800.000 kilovatų tyje.
dai šiais metais užsakė 6,5 milijonų.

Rytų Vokietijos leidykla išleido Vy
tauto Sirijos Giros romaną „Voratink
lim draikės be Vėjo. Mykolo Sluckio
„Uostas mano — neramus” prancūziš
kai išleistas Maskvoje, o lenkiškai Var
šuvoje.

,

■

\

Spalio mėnesį Lietuvoje buvo mili
cijos padarytos 766 kratos su 5.000pa
Vilniaus valstybinės operos solistas reigūnų, surasta 183 naminės degtinės
Vytautas Noreika bent savaitę per mė varyklos ir konfiskuota 230 degtinei
nesį dainuos Rytų Berlyno operoje, at gaminti aparatų. Valstybinės degtinės
likdamas Radameso „Aidos’’' operoje. parduotuvėse, kurios sudaro nemažą
pajamų dalį, degtinės netrūksta
Liuteronų pasaulinės federacijos pir
Sovietų Sąjunga ligi šiol išleido paš
mininkas, gyvenąs Švedijoje, lankėsi Es
to ženklus su šių lietuvių rašytojų at
tijoje ir Latvijoje, o Lietuvon neleido
vaizdais: Donelaitis, Žemaitė, Kapsukas
jo vykti, kadangi lietuviai liuteronai gy
S.Neris ir P.Cvirka.
vena vietose, į kurias nuvykti užsienie
čiams draudžiama. Rygoje susitiko su
Lietuvos liuteronu Bažnyčios atstovu
kun.Jonu Kalvanu. Liuteronų Latvijo
je 350.000, Estijoje 300.000, Lietuvo
je 20.000.
Šiais metais sukanka 100 metų nuo
Mažosios Lietuvos veikėjo ir giesminin
ko Kristupo Lekso gimimo. Mirė 1941
metais,,visą gyvenimą organizavęs Klai
pėdos krašto lietuvius, rašęs ir rinkęs
giesmes, veikęs aktyviai bažnyčios gy
venime.

Rašytojas Romualdas Spalis, gyve
nąs Anglijoje, laimėjo laikraščio Dirvos
novelės konkursą, apėjęs 12 kitų auto
rių, patiekusių savo kūrybos, ir laimė
damas 500 dol., skirtų mecenato Simo
Kaselionio.

Alžyre tecnniKus specialistams me
talurgijos mokyklos centrą ruošia iš Lie
tuvos prof. Jonas Bendikas ir prof. Al
binas Degutis.

Viešasis Kanados archyvas, įsteigtas
prieš šimtą metų, kreipėsi į torontiškius
„Tėviškės Žiburius", prašydamas padė
ti surasti dokumentinės medžiagos apie '
Kanados lietuvius, kurios archyve trūks
ta.

Panevėžyje gaminamas lakštinis stik
las eksportuojamas į Rytų Vokietiją,
Kiprą, ir Siera Leone.

Žvejų draugijai Lietuvoje šiais me
tais priklauso apie 45.000 asmenų. Me
džiotojų draugija turi apie' 18.000 na
rių.

Elektrenuose prie Kauno „jūros”
buvo įrengta paskutinė, aštuntoji tur
bina Nemuno vandeniu pasinaudojančioje elektros jėgainėje. įrengimai yra
16 aukštų namo didumo.

Pagal Vilniuje leidžiama propagan
dini „Gimtąjį Krašte", dabartinė Lietu

24 metų amžiaus Vukas Akstinas
spaudai ruošia pirmąją savo,poezijos
knygą. Kanadietis rašo angliškai, bet
jo kūryba lietuviška.
Anglijos lietuvių skautų ir skaučių
stovykloje buvo 68 asmenys, 15 iš Vo
kietijos. Stovykla pavadinta Simo Ku
dirkos vardu.

Argentinos aviacijos parodoje buvo
ir Adolfo Jakšto (iš San Fernando) pa
darytas lėktuvas. Lėktuvų statytoju bu
vo ir Domininkas Butkus, dabar gyve
nąs Kordoboje, o 75 metų Kazimieras
Šlapelis iš Patagonijos dar dabar nuosa-

energijos, kuri paskirstoma dar Gudijai
Iš Lietuvos New Yorkan buvo at
Latvijai, Estijai ir kelioms Rusijos vieto
siųsti lietuviai dainininkai, priversti
vėms.
koncertuoti komunistinio laikraščio
Lietuvos styginis kvartetas -Audro „Laisvės” vajui rengtam koncerte po
nė Vainiūnaitė, Petras Kunca, Donatas to, kai dainavo Jungtinėse Tautose.
Katkus ir Augustinas Vasiliauskas, Lie
Dar viena Lietuvos bažnyčia pavers
ge Prancūzijoje, tarptautiniame stygi
nių kvartetų konkurse laimėjo pirmą ta muziejumi - Šv. Mykolo bažnyčia,
statyta XVII amžiuje, tapo architektū
vietą.
ros muziejumi, turinčių 600 Lietuvos
Ir šiai Jungtinių Tautų sesijai sugrį architektų darbų pavyzdžius.
žo Vytautas M. Zenkevičius, pernai pri
Apie 20.000 lankytojų aplankė skai
statytas kaip Lietuvos užsienio ministe
rio pavaduotojas, o už trijų savaičių tyklą įrengtą Nidoje, vokiečių rašyto
kaip Latvijos užsienio ministro pava jo Thomas Mann namuose, ten gyvenu
duotojas. Sovietų atsiųstas asmuo yra sio 1930 - 1932 metais.
dabar ypatingos politinės komisijos an
trininkas.
Šių metų medžioklės laikotarpiu Lie
tuvoje numatyta nušauti 6.500 Šernų,
3.100 stirnų, 150 tauriųjų elnių, brie
džių - 2.400, visi padidinti skaičiai
nuo 1971 metų medžioklės, bet kiškių
leidžiama mažiau medžioti, nes jų su
mažėjo.

vu lėktuvu skraido. Seniau Argentino
je oro taksi firmą turėjo Daukšaitė de
Marini, skraidinusi ligonius Buenos Ai
res provincijoje, dabar gyvenanti Parag
vajuje.

Lietuvių vienuolijų narių išeivijoje
yra kunigų: jėzuitai - 30, marijonai 55, pranciškonai - 32, saleziečiai 27,
pasauliečių kunigų - 232, surištų su
Lietuvos vyskupijomis.
Avellanedoje, Bs.Aires, įvyko meti
nė „Ateities” šventė. Po meninės šokių
ir kitos programos buvo vaišės, užsitęsusios iki paryčiu.

Lietuviai išradėjai surašomi lietuvių
inžinierių ir architektų leidinio „Tech
nikos žodis’ darbuotojų. Nors sąrašas
dar nepilnas, bet yra šie daviniai: 1962
metais buvo išduota 14 patentų lietu
viams išradėjams, 1971 metais - jau
100. JAV-se lietuviai turi 359 patentus
Prancūzijoje - 6, Kanadoje 5,Vakarų Vo
kietijoje 3, Belgijoje 2, Anglijoje - 1,
Olandijoje - 1, Sov.Sąjungoje - 1. Iš
radimai yra iš elektros, elektronikos,
chemijos ir mechanikos sričių.

Dailininkas Mindaugas Nasvytis, dės
tąs meną Cleveland© valstybės universi
tete, įgijo meno istorijos daktarato
laipsnį, parašydamas disertaciją apie
Čiurlionio kūrybos santykį su jo lai
Aušros Vartų parapijoje Buenos Ai kotarpiu.
res apsistojo lenkas kunigas, kuris tal
kins marijonams darbe su vietiniais ir
taip pat dirbs lenkų išeivių tarpe. At
VYRU BROLIJAI
vyko iš Lenkijos.
ŠV. Juozapo Vyrų Brolijos visuoti
Misininkų kongrese dalyvavo 62 vals nis susirinkimas bus sausio 21 dieną po
tybių atstovai, jų tarpe Leonardas Kasumos. Bus renkama nauja valdyba ir
riukštis iš Lietuvos ir Argentinos lietu patiekta praėjusių metų veiklos bei pi
viai Jonas Baliukas ir Ona Matukonytė
niginės apyvartos atskaita.
de Baldelli.
Valdyba.
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DIDYSB MELO FASR8KAS
Bolševikams tiesa yra tai, kas pasi
tarnauja jų reikalui. Šitokia pažiūra j
tiesą įgalina komunistus susidoroti su
. bet kokia problema. Jei tik jiems taip y> a patogiau,jie paneigia tikrai įvykusius
faktus, arba prasimano,ką tik nori,
nors tie prasimanymai neturi nieko ben
dra su faktais, bet yra jiems naudingi.
Kita komunistų technika yra taip jų
vadinama „politika” išpūsti savo veik
lą, ko stipriau iškelti ir pabrėžti tokius
nusistatymus ir užmojus, kurie yra prie
šingi jų planuojamiems žygiams. Tai da
roma „priešui sumaišyti”, ar galimiems
susidūrimams sušvelninti. Štai keletas
pavyzdžių, liudijančių visišką bolševikų
dviveidiškumą ir melą.
1935 metais spaudoje staiga pasiro
dė gausiai Stalino nuotraukų, maloniai
/beglamonėjančio vaikus ir skelbnmcisį
didžiąsias socializmo dorybes vaikams
globoti. Šita propaganda iš tiesų užden
gė masinius NKVD apleistųjų vaikų
(bezprizornyje) sušaudymus-skerdynes.
Tas masines skerdynes Stalinas legali
zavo išleisdamas dekretą,kuriuo pripa
žįstama kriminalinė atsakomybė 12-os
metų vaikams, ko nėra jokiame kitame
pasaulio krašte. (Izvestija, 1935 m.rugp.
4 d.f,Priemonės kovai su vaikų nusikalti
mais”).
Ir vėl: visame sovietų krašte partijos
agitatoriai ir spauda ėmė skelbti nepa
prastą „demokratiją”, „proletariato ma
sių laisvę Sovietų Sąjungoje'.' Kaip tik ta.
da paskelbė stačiai drakoniškai žiaurų
„Darbo čarterį”, pagal kurį darbinin
kas baudžiamas metais kalėjimo už pa
vėlavimą 20 minučių darban; o pavėla
vusį vieną valandą - penkiais metais

sunkiųjų darbų Sibire. Pagal tą „di
džiausios proletariato laisvės čarterį,
šimtai tūkstančių darbininkų atsidūrė
Sibiro katorgoje. Kai tas „Čarteris” bu
vo apskųstas Jungtinėse Tautose”,
tai komunistų atstovas,nekalčiausiu vei
du, pasakė, jog tokio įstatymo Rusijoje
iš viso nesą.Skundas esąs tik „imperia
listų šmeižtas”.

LIETUVA
Moišė Litvakovas, Estera Frumkin, Izi
Kharik, Moišė Kulbakas ir kiti. Visus
likvidavo-sunaikino. Bet už Sov. Rusi
jos ribų gyvenantieji ir veikiantieji jevsekiai visa tai paneigė. Girdi, „nė vie
nas tų asmenų nėra dingęs ,visi jie gyvi
ir gyvena laimingi”. Žinios apie jų likvi
davimą yra „imperialistų šmeižtas”.

Žydų respubliką naikinant.

TERORAS IR LAISVĖ

1936 metais, rugpj. mėnesį Stalinas
Juo plačiau siautė teroras Rusijoje, ėmėsi sunaikinti žymiuosius žydų sovie
juo garsiau komunistai kalbėjo apie de tinės respublikos Birobidžano vyrus.
Sušaudė Birobidžano Egzekutivinio
mokratija, „laisvę”, „žmoniškumą”'.
Komiteto prezidentą profesorių LeberKai Maskvoje buvo organizuojami
„teatriniai teismai”, tuo pačiu metu pa bergą ir kitus.Lygiai tuo pačiu laiku,
skelbta „demokratiškiausia pasaulyje’*' aukščiausias Sov. Rusijos Partijos Komi
tetas paskelbė tokią rezoliuciją:
Stalino konstitucija”, suteikianti to
„Amžių būvyje persekiojama žydų
kias dideles piliečiams laisves, kokių iki
tauta kovojo prieš caro absoliutiskumą
šiol niekas pasaulyje neturėjo. Bet tas
pats Stalinas pradėjo ir varė aštriausią už savo tautinę kultūrą, už teisę; taisvai
politiką prieš žydus, ir tą'jo politiką gy gyventi ir mokytis. Pirmą kartą istorinė visi „jevsekistai”. (Jevsekistai£" vadi- joje žydų tauta įkūnijo realizavo karš*tą savo troškimą susikurtą savą tėvynę.
narna komunistų partijoje dar Lenino
laikais įkurtą atskirą žydų sekciją - Didžiajai Lenino ir Stalino partijai va
jevreiškaia sekciją.,arba trumpai — jev- dovaujant ir padedant sovietinei visuo
menei, žydų masės kuria savo sovietinę
sekėija Re d.),suvaidinusi labai svarbų
valstybę, pagal savo tautinius papročius
vaidmenį komunizmui žyduose platini
(„Pravda” 1936 rugsėjo 29 d)
ir stiprinti.
Žydijos naikinimas
Ir vėl ta nepaprastai kilni žmoniška
rezoliucija buvo skirta paslėpti žydų
1937 metais Stalinas griežčiausiai
pasmerkė nepalankų nusistatymą žy bendruomenėj Rusijoje smarkiai vysto
dams — antisemitizmą. Jis tai pavadino mą sunaikinimą. Kaip tik tuo metu už
stačiai barbariškumu. Viso pasaulio žy daryti visi žydų kalba (jiddis)laikraš čiai ir leidyklos. Panaikintos visos moksdų spauda skyrė ištisus puslapius tam
lo įstaigos ir prie universitetų veikusie
kilniam Stalino žmoniškumui išgirti.
Profesionalai komunistų agitatoriai lak» ji institutai. NKVD uždarė žydų kolo
stė po visas žydų bendruomenes su pa nizaciją remti įkurtas draugijas Komred
Gezest, „Agro-joint” ir Ort., o jų vadus
skaitomis tuo eeikalu. Bet tuo pačiu
metu didžiausia antisemitizmo banga suėmė.
1952 metų rpgpj. 12 NKVD sušau
nusiaubė Rusiją.Tada dingo iškilūs žydų
komunistų sekcijos vadai, intelektualai dė žymiausius žydus rašytojus už tai
kad jie buvo gimę žydai. Ir tą pačią dieveikėjai kaip Agurskis, Dimanštėms'

Petras Pakalnis

ĮDOMI valstybė

Lietuvos kaimynė Švedija yra (domi valstybė. Jos socialinė santvarka domisi įvairiu
kraštu politikai. Vieni ją vadina „įgyvendinta utopija", kiti „kapitalizmo ir komunizmo mi
šiniu". Iš tiesų Švedijos socialinė santvarka yra savotiškas socializmas, kuriame tarpsta ne
tik suvalstybintos, bet ir bendrovių bei privačių žmonių įmonės. Švedijos darbininkai gau
na didžiausias algas Europoje, o pensininkai - geriausias pensijas.Švedijos piliečiai yra ap
rūpinti viskuo nuo lopšio iki grabo.

Senieji švedai, kuriuos mini istorikas Ta
citas, buvo valdomi karalių ir pragyveno iš
žemė_s ūkio, medžioklės ir žvejybos.830 me
tais Šv. Ansgaras atnešė Švedijai krikščiony
bę. Bet ji prigijo tik dešimtojo šimtmečio
pabaigoje Švedijoje paplito protestantizmas
kuris beveik visiškai nustelbė katalikybe. Ši
šiek tiek atsigavo tik karalienės Kristinos
laikais',valdžiusios krašte nuo 1654 iki 1664
metų. Dabar Švedijoje priskaitoma virš
20 tūkstančių katalikų.
Bet ne tuo yra garsi Švedija. Švedijos
garsas plinta, ypač Europoje,per socialistų
partija, kuri nenori revoliucijos, gerbia ka
ralių ir gerais įstatymais užtikrino medžiagi
ne piliečių gerove. Kai 1881 metais jaunas
siuvėjas, vardu Augustas Palm, grįžo iš Vo
kietijos ir pradėjo skelbti savo tautiečiams
socialistų idėjas, jis tuojau atsidūrė kalėjime.
Būdamas už geležinių grotų, jis ragino šve
dus steigti socialistų partija, bet niekas ne
klausė jo balso. Tik 1902 m. žurnalistas
Hjalmar Branting įsteigė Socialdemokratų
Darbininkų partija, o 1917 m. kartu su li
beralais sudarė koalicine vyriausybe. Švedi
ja turi penkias partijas: socialdemokratų,
liberalų, konservatyvų, ūkininkų ir komu

nistų. Stipriausioji partija yra socialdemo
kratų. 1920 m. jie galėjo sudaryti savo ministerių kabinėta, o nuo 1934 m.iki šiol,
valdo krašte vieni arba susidėję su kitomis
partijomis. Žymiausias Švedijos premjeras
buvo socialdemokratas Tage Erlander, kuris
valdė Švedija net 23 metus. Tai yra savotiš
kas rekordas, ypač Europoje, kur ministe
rial pirmininkai išsilaiko tik keletą metų.
Švedijos socialdemokratų pastangomis
nuo 1918 m. moterys gali dalyvauti parla
mento rinkimuose, visiems Švedijos pilie
čiams užtikrintas sveikatos draudimas, la
bai praplėstas švietimo tinklas ir, kas_svar
biausia, teisingiau padalintas turtas. „Švedi
ja", taip rašo vienas vokiečių žurnalas. „Yra
ne tik tas kraštas, kuriame dirbantiems už
tikrintos' didžiausios algos Europoje, kur
žmonės turi daugiausia automobilių, telefo
nų, televizijos aparatų, vasarnamių ir moto
rinių laivų, bet ir ilgiausiai gyvena: vyrų vi
durkis 71 metai, o moterų - 75. Už mokslą
nereikia mokėti, ir moksleiviams duoda
mos knygos ir pietūs veltui. Virš 80 pro
centų švedų jaunuolių baigia gimnazijas, tuo
tarpu Vokietijoje tik 10 procentų. 21 pro„ centų studentų sudaro darbininkų vaikai.
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ną dienraštis „Pravda” gyrė rašytojų
bendradarbiavimą su kitomis socialinėriusTsovietų grupėmis. Kitą dieną ta pa
ti Pravda stipriai pabrėžė.
„Žmogiškųjų jausmų,civilizacijos ir
teisingumo vardan reikalaujame tuojau
liautis niekinti žmogiškąjį asmenį.”
Šitaip komunistų leidiniai :-w.ao
laisvę ir žmoniškumą, ten, kur jų ma
žiausiai būta.

Trockis 1913 metais nšė caro d
mos Social-demokratų frakcijos pim
ninkui Nikolai Čekeidzei laišką. Jam;
kė:
„Leninizmas yra statomas ant melo
ir falsifikacijos. Jo vidinė nuodinga jė
ga išeina iŠ jo paties išsigimimo (Apud
Sub D. Trocky, Lenin um Stalin”, For
ward” N.Y. 1970.VIII.30, antra dalis).
O po 30 metų tas pats Trockis pri
dėjo: „Ma ^u, jog vispje žmonijos isto
rijoje! nėra nė vieno dalykp, kurį bent
iš tolo būtų galima palyginti su Stalino
vadovaujamu milžinišką^ melo fabriką.
Kremliuje, „(L.Trocky “Stalin 1947
P-17.)
Stalinas seniai po žeme, bet jo už
suktą melo ir veidmainystės mašinerija
ir Brežnevui su draugais diriguojant te
beveikia kaip veikusi, tik dar gudriau ir
sukčiau. O nekomunistinis pasaulis ko
munistų melus godžiai praryja,kaip
išalkusi žuvis riebų slieką su visu kab
liuku. Komunistų melams tiki irdau '•
lis mūsų lietuvių tautiečių. Jie ueg
suprasti kad lakštingalų balsais čiuii.
darni apie tikėjimo ir sąžinės laisvę
Rusijoj, Lietuvoj, komunistai dangsto
kaip tik šiuo metu aršius tikinčiųjų ir
kunigų persekiojimus Lietuvoje.

Kas nelanko universiteto, tam atviros tech
nikos, prekybos, pramonės ,ūkio ir pan.
mokyklų durys. Nuo 1973 m. pradžios dar
bininkai dirbs tik 40 valandų per savaite ir
gaus 4 savaites apmokėtų atostogų. Kas už
dirba kasmet 50.000 dolerių, tas moka
valstybei 70 procentų mokesčių. Milijonie
riai net 85 procentus. Už kiekviena vaike
darbininkams primokama po 370 dolerių į
metus. Gimus vaikui, atostogų gauna ne tik
motina bet ir tėvas.
iš kur Švedijoje tokia didelė medžiaginė
gerovė? Švedija nematė karo jau arti 160
metų turi labai gerai išvystyta pramone,
daug labai geros geležies rūdos ir nedaug
gyventojų. Be to, 50 procentų Švedijos že
mės yra apaugę miškais, daugumoje eglėmis
iš kurių gaminama statybos medžiaga ir po
pietis. Didžiausios Švedijos bendrovės turi
Europoje 600 įmonių. Švedijos eksportas j
užsienį siekia kasmet 1.000 dolerių kiekvie
nam piliečiui. Norėdamas nusipirkti spalvo
ta televizijos aparata, JAV darbininkas turi
dirbti 150 valandų, švedas 290, vokietis 330
Švedija, žinoma, nėra žemiškas rojus,
bet šaltokas kraštas kurio vyriausybė pa
pildo privačių žmonių iniciatyva, uždeda pi
liečiams didelius mokesčius, bet neleidžia
niekam skurdžiai gyventi. Švedas yra saugus
sotus ir pasitikįs ateitimi.
Red. Prierašas: Nepaisant visų gerovių
dar prieš pora metų Švedijoj buvo dau
giau savižudybių, negu kituose kraštuose.

ÔASAX LAIKAS
JIMI
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LIE TUVA

KATAKOMBŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
(Iš tik ką Išėjusios Mato Raišupio knygos “Dabarties kankiniai')
Kaip vertė

kunigus būti šnipais

Taip pat pirmosiomis bolševiku okupa< t jos savaitėmis kunigas Š. buvo pakviestas
u vykti j vietos miliciją susipažinti su kaž
kokiais dviem ponais, atvykusiais iš Taura
gės Vienas tų pony buvo civiliniais drabu
žiais, o antras — čekisto uniforma. Apie
šia pažintį pats kunigas vėliau šitaip parašė:
"Kiek pasidomėjęs biografinėmis žinio
mis ir gyvenimo sąlygomis, vienas jų sako:
-- Žinai ką, jaunas esi. Gyvenimas prieš
akis. Mes tau duosim gerą vietą, gerą at
lyginimą.
— Gerai, jei tik darbas bus suderina
mas su mano pareigomis. . . Ką aš turėsiu
daryti?
- A vot, tamsta aiškinsi žmonėms, kad
dabar prie bolševiky daug geriau gyventi,
negu buvo pirmiau. Mums praneši, kas kė
sinasi prieš raudonąją armiją.
— Na, žmonės patys turi protą ir su
pranta, kada buvo geriau. O žmonių min
čių pranešinėjimas yra nesuderinamas su
mano pareigomis.
— Kas ne su mumis, tas prieš mus. Ko
ki darbą duodame, tokį turi dirbti, — su
šuko čekistas.
— O jeigu man lieptumėt akušerija už
siimti, ar ir tada turėčiau klausyti?
Abu bolševikai nusišypsojo. Paskui če
kistas daužė kumštimi stalą šaukdamas:
— Mes tave priversime klausyti! Turė
si dirbti!
Ne, veidmainiauti nepriversite.
Rusas išsitraukė revolverį ir liepė apsimąštyti: arba priimti pasiūlymą, arba kul
ka j kaktą. Kunigas nieko neatsakė. Če
kistas, palaukęs, liepė jam stoti ir eiti į
automobilį.
— Kur mes važiuosime? — paklausė
kunigas.
— Nesvarbu. Pakelėj kaip šunį nudė
siu, — iškošė pro dantis rusas, laikydamas
rankoj revolverį.
Susėdę visi į automobilį, išvažiavo. Pa
važiavus kelis kilometrus, automobilis su
stojo
— Ar apsigalvojai? Dar gali, — sako
rusas ir pro automobilio langą apsidairo
po apylinkę, dėdamasis ieškąs patogios vie
tos, kur galėty kunigą nušauti.
Panašiy sustojimy buvo keliolika. Tems
tant atvyko į NKVD būstinę Tauragėje.
Tamsiais laiptais pro ginkluotus sargybi
nius kunigą nuvedė į antrą aukštą. Čia pri
sistatė didelio ūgio enkavedistas, kuris ku
nigui išdrožė smarky pamokslą. Kaišioda
mas jam prie veido kumštį, nusikeikdamas
čekistas numykė:
— Kas ne su mumis, tas prieš mus. . .
Į kalėjimą!
Čia pat prisidėjo dar trys čekistai ir
ėmė visi primygtinai reikalauti, kad kuni
gas pasižadėtu bendradarbiauti. Bet kuni
gas atsikalbinėjo.
— Stok! Rankas aukštyn! Prie sienos!
t

— įdūkęs čekistas griebe kunigą už krūti
nės, perplėšė sutaną, ištraukė kelias sagas.
Padarė kratą. Atėmė laikrodėlį, tuščią port
sigarą ir du litu pinigų. Paskui tamsiais
koridoriais nuvedė į kitą kambarį, pasodino
ant kėdės, įsakė ramiai sėdėti ir apsigalvoti.
Salia pastatė čekistą, įsakydami jam, jeigu
kunigas pasijudintų, nušauti jį vietoje.
Kas pusvalandis pas kunigą įeidavo vis
naujas čekistas, duodavo jam kelis nereikš
mingus klausimus, o baigdamas visuomet
klausdavo vis to paties klausimo: " Ar jau
apsigalvojai?"
— Ką gi pagaliau aš turėsiu jums iš
davinėti. lietuvius ar žydus? — paklausė
vieną iš jy kunigas, matydamas, kad jį sau
gojęs čekistas buvo labai žydiškos išvaizdos
vyras.
— Nesvarbu. Visus antirevoliucionierius.
Taip prabėgo kelios valandos. Kunigą
nuvedė atgal į tą patį kambarį, kuriame
vyko pirmasis pasikalbėjimas. Čia vienas
čekistas bandė švelniais žodžiais kunigą pri
kalbinti ; darbą. Jis kalbėjo lietuviškai. Ta
čiau jam kunigas pasakė stipru pamokslą,
išvadindamas jį begėdžiu, tautiečių išdavi
ku, budeliu if pan. Jis klausėsi akis žemyn
nuleidęs ir gale tik tiek pasakė: Nesikarščiuok, nesikarščiuok.
Kunigui dar tebetęsiant savo pamokslą,
įėjo čekistas rusas. Prie ruso pasijutęs ar
bent dėdamasis drąsesnis, kunigą kalbinęs
čekistas sušuko:
— Pasirašyk, arba važiuosi į ten, iš kur
daugiau nebegrįši, — ir parodė ranka į
rytus.
Kunigas, keldamasis nuo kėdės, ramiai
atsakė: — Gerai, važiuosiu į jūsų plačiąją
tėvynę.
— Ką jis pasakė? — paklausė rusas.
Išgirdęs rusas giliai atsiduso, paėmė at
viruko didumo popierių, drebančiomis ran
komis kažką parašė ir padavė vertėjui per
skaityti lietuviškai. Tai buvo reikalavimas
laikyti paslaptį, apie ką buvo kalbėta ir
kaip buvo elgtasi. Reikalavo kunigą po šiuo
tekstu pasirašyti. Lapą, ant kurio reikalavo
pasirašyti, kad bendradarbiaus, kunigo aky
se sudegino. Grąžino kunigui atimtus daik
tus ir vėl liepė vykti namo. Kunigas paprašė
pinigų nusipirkti autobuso bilietą, nes pats
turėjo tik du litus. Tačiau čekistai jam pi
nigų nedavė, teisindamiesi turį tik rusišku
rublių, kurie Lietuvoje tada dar nebuvo
vartojami. .
Kaip matome iš šių vysk. V. Brizgio
surinktų autentiškų pavyzdžių, areštuoti
lietuviai kunigai laikėsi tikrai drąsiai, ne
paisydami, kas su jais atsitiks. Tokių dide
lės drąsos pavyzdžių dar yra ir daugiau
užrašyta vysk. V. Brizgio atsiminimuose:
"Ąžuolų Būdos klebonas Klemensas
Pusdešris buvo pašauktas į Marijampolės
apskrities NKVD. Nežinau, kokio rango
čekistas, pasisodinęs prieš save kunigą, pats
sėdėdamas kitoj pusėj rašomojo stalo, pra
dėjo šlykščiai plūsti ir biauriai rusiškai
keiktis. Kunigas žiūri į čekistą su užuojąu-
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ta ir linguoja galvą.
— Ko taip spoksai? — surinka čekistas
— Nagi žiūriu ir galvoju, ką padaro
iš žmogaus bedievybė. Prisimenu prieš!
rinius rusus: geraširdžiai, žmoniški Keik*
mai buvo daugiau chuliganų savybė. O da
bar štai pats esi aukštas valdininkas, main
inteligentą oficialiai pakvietei į savo įstaigą
ir, eidamas tarnybos pareigas, taip šlvks
čiai plūstiesi.
Rusas susigėdo, pakeitė toną ir tolu,
kalbėjo žmoniškai.
AREŠTUOTAS MISIONIERIUS

TĖVAS JONAS

BRUŽIKAS;S.J.

Apie pirmojoje bolševikų okupacijoj»,
kalintų kunigų likimą dar yra užuominų
vysk. V. Brizgio atsiminimuose:
"Sasnavoje vietos padaužos pagrobė mi
sininką J. Bružiką, SJ, ir atvežę uždare Ma
rijampolės kalėjime. Išsėdėjo žmogus 9 nu
nesiūs be jokio tardymo, visų užmirštas
Pirmą kartą bendrų asmens žinių buvo pu
klaustas tik po 9 mėnesių, 1941 m. birželio
21 d. Kitą dieną prasidėjo karas ir taip
išėjo iš kalėjimo, visai netardytas ir niekuo
nekaltintas. Nepaisant visokiausių pastan
gų, per visą laiką niekam nepavyko suži
noti, kur grobikai jį buvo dėję. Suprantama
kad niekas negalėjo jam nusiųsti pinigų
rūbų ar maisto, o be pagalbos iš laisves bol
ševikų kalėjime ir ramiais laikais gyvenu
buvo neįmanoma.
Panevėžyje 1941 m. vasario 18 d. v aka
re grįžtantį iš kun. Narbuto į savo butą kun
Didžioką prie katedros šventoriaus vartų
pagrobė būrys civilių. Nors iš pasikalbeji
mo tuo reikalu vysk. V. Brizgio su NKVD
komisaru Guzevičium paaiškėjo, kad komi
saras apie įvykusį kunigo pagrobimą via
gerai painformuotas, bet visi pasiteiravimai
milicijoje, čekoje ir kalėjime nedavė jokiu
rezultatų. Kunigas kaip ą vandenį į puoli
Vienas panevėžietis kalėjimo tarnautojas
sakosi matęs kun. Didžioką Panevėžio ka
Įėjime, bet kokių nors tikslesnių žinių apie
tolimesnį jo likimą ir šiandien dar nėra
Kunigo pagrobikų niekas netardė, kam ik
kunigą pagrobė ir kur padėjo.
Panašiai yra įvykę su Eržvilko klebonu
kun. A. Petraičiu ir jo vikaru kun. S. Bu
teikiu. Juodu buvo pagrobti kelyje. Kun
A. Petraitis, miręs Čikagoje 1955 m., yra
vienas iš laimingųjų, išlikęs gyvas kalinių
šaudyme prie Červenės. Kun. Buteikis iš
kalėjimo išėjo pamišęs ir po metų mirė. Pa
mišo jis po 20 dienų kankinimų Kauno ka
lėjimo karceriuose. Panašiai buvo pagrobti
kun. dr. Čepėnas, kun. dr. P. Petraitis ii
kiti. į tokį elgesį valdžios organai ne
reaguodavo. .
Tai vis gyvi vaizdai iš pirmosios oku
pacijos Lietuvoje, kaip bolševikai teroriza
vo ir kankino Kristaus Bažnyčiai ir lietuvių
tautai ištikimus kunigus. Antrą kartą sugrį
žę į Lietuvą, jie dar platesniu mastu ėmėsi
šantažo ir teroro priemonių, ir Štai dėl R<>
net trečdaliui Lietuvos kunigų vėl teko
pereiti kalėjimus ar atsidurti Sibiro vergų
stovyklose, o ne vienam jų ten ir kaulus
paguldyti.
Bus daugiau
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pal participaram mais de 3000 pessoãsT
Neste "acãmpamento as regiões tinh
am nomes de castelos lituanos e de re
giões etnográficas lituanas. Imaginem
as brincadeiras com 500 participantes,
o desfile com dezenas de bandeiras, ou
ainda apresentações folclóricas com in
strumentos nacionais (kanklės, skudu
čiai), ou um jornal diário com circula
ção maior do que a nossa “Musu Lietu
va”.
Avantagem destes acampamentos é
que todossentem -se em casa, os enfei
tes maiores ficam para sempre, pois tu
do pertence aos Lituanos, que constru
iiam tudo por suas próprias mãos, as
sim como na R.omuva, Neriiw e out-

ŠIOS SAVAITĖS HOROSKOPAS
AVINAS- Buk veikli, sumani ir pastovi savo
sprendimuose.

TAURAS - Socialinis gyvenimas bus labai
užimtas, nes Tavo draugai Tavęs ieškos ir j Ta
ve kreipsis. Buk atsargi

PASAULIO
LI ETUVIS

DAINAVA IR RÁKAS

Entre os acampamentos lituanos
mais conhecidos são a Dainava, perto
de Detroit, e o Rakas, a oeste do esta
do de Michigan. E. U. A.
A Dainava está situada ao redor do
lago „Spyglys” (Espinho) com duas
praias. As casas de tijolos têm lugar pa
ra 250 acampantes (80-90 no inverno),
e nas ocasiões maiores constroem-se
barracas, como durante o primeiro Con
gresso Mundial da Juventude Lituana
em 1966, quando houve 450 acampan
tes. Há uma capela, vários salões para
reuniões, trabalhos manuais, exposiçõ
es, programas vespertinos. A sala de
jantar está sempre enfeitada com de
senhos, pinturas e outras coisas feitas
pelos acampantes, que começam a che
gar em junho. A temporada termina em
setembro, depois que passam até 800 acampantes, e a maioria são membros
dos “ateitininkai”, juventude católica
lituana.
A propriedade é da federação cató
lica lituana, e o estilo das construções,
a cruz lituana no morro e tudo mais, in
dica que aqui os lituanos acham um pe
daço da Lituânia durante os meses de
verão. A noite, as canções das foguei
ras atravessam o lago, assim como, os
barquinhos def lores e velas nas ceri
mônias que lembram da Lituânia. Há
bastante lugar para esportes, brincadei
ras, excursões na redondeza. Durante o
acampamento de 1966 construiram
uma tenda grande de circo para os fes
tejos mais importantes - AMissa, a noi
te internacional, etc. No inverno os ateitininkai fazem um curso especial pa
ra lideres de grupos de várias cidades
dos EUA e Canadá.
O acampamento Rakas, é assim cha
mado em homenagem ao doador do ter
reno,, tem uma área de 40 hectares numa distância de 400 km de Chicago. A-

ros acampamentos os quais já vimos
nesta viagem.
Na próxima semana estaremos em
Chicago, a capital dos lituanos no mun
do livre.

qui também acampam cerca de 600800 jovens lituanos, geralmente esco
teiros e bandeirantes. As únicas con
struções são; as cozinhas e os banhei
ros, pois os “skautai” acampam em
barracas.
Além do programa normal dos esco
teiros, como torres de sinalização, pon
tes de madeira, enfeites das áreas com
uns com desenhos lituanos, etc., reali
zam-se excursões ao Rio Padre Mar
quette, que catequisou os índios da
redondeza há séculos. O quinto Acam
pamento Nacional (jamboree lituano)
em 1968 reuniu cerca de 1700 escotei
ros e bandeirantes de .toda parte da América do Norte, e da fogueira princi-

DVYNIAI - Jeigu gali, savaitgaliais sportuok
bet atsargiai, kad nesusižeistum.
VĖŽYS - Turk nauju, idėjų ir naujai sutvar
kyk savo namus, jeigu tam turi pinigų.
LIŪTAS - Pakviesk savo draugus ir drauges
paplepėti ši penktadienį, nes tai Tavo laimin
ga diena.

MERGELE • Valgyk daug daržovių ir vaisiu
ir gerk citrinos sulčių, kad oda būtų graži Ry
tą suvalgyk vieną arbūzą.

Motina, išgirthžsi kažką dūž
tant, įbėga virtuvėn.
— Kas. čia. nuk^tė?
— Rankšluostis, — nekaltai
atsako penkiametis sūnus.
— O kas sakinbtelėjo?
™ Tame rankšluostyje buvo
lėkštė.

SVARSTYKLĖS - Tavo laiminga spalva yra
šampano geltona.
KURKLYS - Tavo ženklą veikia įvairios nau
dingos jėgos. Pasinaudok proga savo draugys
tes sustiprinti.

ŠAULYS - Atsikratyk savo vidaus rūpesčiais,
bū damas-a visada užimtas-a.

Plaukai
— Kur jūs buvote išėjęs? —
klausia viršininkas tarnautoją.
— Buvau kirpykloj apsikirpti.
— Darbo metu?!
— Plaukai auga ir darbo
metu.

OŽRAGIS - Ši savaitė puikų daug dirbsi ne
turėsi laiko pasilsėti. Kaip malonu, ar ne?

VANDENIS - Atsargiai su savo romantiškais
reikalais, dalykai atrodo tamsūs, kadangi vei
kia Neptūno blogos jėgos.
ŽUVYS - Jau laikas pakeisti savo drabužius
būti daugiau elegantiška. Kaip dabar yra, ne
galima rengtis.

Dainavoje liepos 16 - 30 vyko mergaičių stovykla. Uždarant stovyklą, buvo atlikta
mergaičių paruošta programa, Nuotr. K. Sragausko
V/NCAS PJETALP/S

TUO TA AP U VUODEL/SKfU( KAP
OSA MOJĘ
YVQA/ LA/KA^ LEIDO

NA, AP6J ALDUTĖ
NĖ KAPTA NEPASIIMS?

LINKSMAI GžRbAM/ M/QU...

KAMP>£
PAbĖTL Kf/.P/MA/

O ANT STALO
TU VYRU STPĖLės

PALAUK/ME OAP K/EZ
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UUUižiesižms
STOVYKLA NERINGA -1973
Per stovyklos uždarymą sekmadienį,
sausio 14, buvo įteiktos premijos visiems stovyklautojams pagal surinktų
taškų skaičių. Visi galėjo iš padėtų do
vanų išsirinkti taškų vertą.
Pirmąsias vietas laimėjo: Sandra Kozakaitė 87, Danutė Silickaitė 62, Ro
berto Bareišis 59, Lidia Vaicenkovas
52, Nilza Guzikauskaitė 48.
Iš būrelių pirmą vietą laimėjo „Ka
os'\ kurio kiekviena narė gavo po lie
tuvišką vėliavėlę. Kitos grupės: 2. Vo
rai, 3. Pė-na-tabua, 4. Muki.
Stovyklautojai įteikė padėkos lapus
seimininkėms, kurioms stovyklos vado
vas kun. Hermanas Šulcas įteikė ir ja
poniškus piešinius. Buvo pagerbti ir ki'? stovyklos talkininkai.

Responder em htuano:

Stovyklos metu buvo parašyti raši
nėliai apie Lietuvą ir apie tai, ką dau
giausia mėgsta (pradedama spausdinti
šiame puslapyje). Rankdarbių paroda
vyko sekmadienį - drožinių, išdažytų
moliūgų kevalai, strėlės ir 1.1. Kiekvie
nas būrelis anksčiau pagamino savo vė
liavą.
Iš vakarinių programų pažymėtinas
karnavalas, praėjęs labai smagiai. Penk
tadienį vakarą buvo atgailos sakramen
tas, Krikšto atnaujinimas ir šv. Mišios.
Krikšto atnaujinimo apeigoms buvo pa
darytos baltos stulos su religiniais ženk
lais ir parašytos maldos. Žaidimų dieną
jų buvo tiek, kad net atliko kitai dienai
-žaidimų su balionais, šieno kamuoliais,
bėgimas, plaukimo varžybos ir 1.1.
Stovyklos vadovui talkino ilgus me
tus „Žilvityje’ augą jaunuoliai. Silvija
Bendoraitytė vadovavo „Vorams”, mo
kė dainų. Jonas Silickas globojo pemiukų „Pė-na-tabua”grupą, rūpinosi žai
dimais. Teresė Aleknavičiūtės „Kaos’
laimėjo. pirmą vietą grupių taškų varžy
bose. Šie trys jauni vadovai talkino ir
visuose kituose stovyklos darbuose.
(Vėliau MLM įdės pačių stovyklau
tojų įspūdžius).
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Paruošė Irute Petraitytė
educada.

trouxeram ao mundo.

Eu gostaria muito de ajudar fazendo pre
ces e rezando muito e mesmo unindo-nos
aqui para ajudar lá.

3. do BRASIL, porque êle é o país em que
eu nascí

KAS MAN PATINKA?
Rossane Zelenikevic - H anos.

1. Eu gosto de flores, porque elas en
chem os nossos corações de amor e afeto e
embelezam os nossos jardins.
2. Eu gosto das estrelas, porque sem elas
as noites não seriam tão belas como são, até
parecem esmeraldas brilhantes ao luar.

3. Gosto também de animais, pois todos
nós devemos amá-los,porque foi Deus que
os criou, e com todo o amor.
4. Gosto de pássaros, pois êles fazem seu
ninho com carinho e amor como Deus fêz o
mundo.
5. Gosto das árvores, porque elas embele
zam as matas com o seu verde maravilhoso.

Ricardo Bendoraitis
Gosto de:

1. STOVYKLA, porque é muito legal.
2. meus PAIS, porque foram êles que me

LIETUVA

Amo a Lituânia, não só porque é a tena
de meus pais, mais porque tendo um pouco
de sangue e sabendo também que é um país
muito pobre em dinheiro mas muito rico em
fé eu o quero ajudar dando o meu amor
minhas preces, minha reunião com os ami
gos lituanos, acho queppde servir como uma
grande ajuda.
A Lituânia por Iqy^pequena que seja,
os russos a procu^p^ggiomo/sabemos, a
Lituânia não é unt país i^gjriO ç^plquer out
ro, pois nêle há muitą tristeza^^uito sofri
mento. e eu gostmoTum dia fázeralgo mui
to importante por esta teftinha pequena.

O rio principal é o Nemunas.

Há 4.000.000 de habitantes então pode
mos ver que é um país pequeno para lutar
contra a ÍJ.R.S.S.

1 - Mãe
2 - Menina
3 - Porta
4 • Gato
5 - Ele
6 - Arvore
7 - Ele
8 - Pegou

4. da Natureza, porque foi o Nosso Senhor
que fez.

5. Ter um DEUS para amar, porque foi êle
que criou todos nós.

Sandra Simone Kozakas (12 anos).
1. Gosto de estudar, pois aprendo as coisas
muito importantes e desenvolvo meu conhe
cimento sôbre tudo, gosto, porque é um pas
satempo muito útiL
2. Gosto de praticar esportes pois é uma coi
sa maravilhosa e educativa. Útil também.
3. Gosto de amizades, pois sem elas não po
dería viver, sem elas não poderia ajudar a
mim e ajudar aos outros.

4. Gosto da natureza, pois foi uma das coi
sas mais belas que Deus nos deu; e se êle fêz
isso foi sómente para o nosso bem; e tam
bém porque é da natureza que veio tudo o
que temos.
5. Gosto do amor materno que recebo, pois
é muito grande e é por amor e não por obriga
ção.

•aurą g ‘sif £ ‘sipauí 9
‘sif ç ‘sBupeij p ‘sÁrnp £ ‘ajreg
-iam z ‘eureiu ; UVWAXVSIV

Sua religião é católica e seu amor por
Deua é grande."

Teresa Aleknavičius
14 anos.

Rosely Zelinkevic ■ 10 anos.
O QUE/VOCÊ SABE SÔBRE A LITUÂNIA

A Lituânia tem 4.000.000 de habitantes.
O porto principal é o Klaipėda e a flôr é ar
ruda e a arvore é o carvalho.
As principais casas eram castelos. É um
KAUNAS - uma cidade muito falada pe país muito pequeno com pouca gente. A
los lituanos principalmente pelo kunigėlis. côr da bandeira é amarelo, verde e vermelho.
A FALA - não por muita gente famosa
Por que devemos amar a terra de nossos
pois é uma lingua muito antiga, isto aqui no pais? Devemos amar a terra de nossos pais
Brasil, nos Estados Unidos como o kunigėlis porque são êles que constroem cidades,casas,
disse é usado numa das grandes faculdades.
e muitas coisas. Por isso devemos amar a ter
O seu ouro ė o gintaras que é achado à ra de nossos pais.
beira do mar.
'

KLAIPĖDA - o porto principal, por ser
um porto que eu não sabia que existia deve
ser um dos maiores.

Êste país localiza-se na Europa,perto da
Rússia e é banhado pelo Baítiç&
Sua bandeira é amarela: a plantação do
trigo; o verde as matas e o vermélho: o san
gue dos heróis.
\

Danutė Silickas

1- É um país bem pequeno e com muita
pouca gente. É composta de pessoas muito
cultas. E um pais bem triste desde que os
russos ocuparam-na.

O seu símbolo ė o Vytis um h^mem mon - 2-E um país onde moraram nossos avós e
país. É tão pequena e tão simples, humilde e
tando em um cavalo branco.

Kolekcijos
— Dabar labai madinga tu
rėti kokią kolekciją. Ar nieko
Geras sūnelis
nerenki?
— Sūneli, visą dieną buvai
— Butelių kamščius. Galvo labai geras, todėl gali manęs
jau rinkti butelius, bet nieko ne ko nors paprašyti.
išėjo, — likus savaitei iki at
— Leisk man būti rytoj ne
lyginimo, juos'tenka parduoti. geram.
Parinko Pr. Alš.
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ŽIVILĖ

Si skyrių redaguoja Nijolė Pupienytė-Mikalkėnienė
Raštus ir pageidavimus tam skyriui adresuoti Moters
Pasaulis, Caixa Postai 4421
01000 São Paulo. ESP

Tnu vaikui nieko nepadeda, tai geriausiai
ieškoti gydytojo patarimo nes gali būti
kokia rimtesne priežastis

12 MINČIŲ’
JAUNOMS MOTINOMS.

Nijolė Pupienyte-Mikalkėmenė.

iki metu laiko vaikas dažnai būna nera
mus o verkia kartais be jokios priežasties.
Jaunos motinos be patyrimo, nežinodamos
k , taryti tuojau neša vai kg pas gydytoja,
tiesdamos kad gal vaikas susirgo ar kas jam
/•d Čia aš patieksiu keletą patarimu kurie
jamdys, kad ne visada vaikas verkia kài jam
*-is skauda, bet kad nemokėdamas kalbėti,
egai pasakyti kas jam negerai, todėl vie■nteip iu kalba yra ašaros, kurios atkreipia
t t/ 4iu dėmėsi

i ik* trim mėnesiu dažnai vaikui skau
tą ausytės ar vidurėliai Todėl visada turėk
■dime vaistu dėl ausu ir pilvo skaudėjimo
fmnma paklaust vaistininko patarimo, nes
, > ivarnu vaistu)
A Nepratink vaiko nešiot ant ranku, nes
įpias, tol verks, kol jį paimsi, ir tada ne
galėsi atlikti savo darbu. Apžiūrėk, ar vaikas
sveikas sotus, ar sausas. Jeigu viskas tvark'ii tai tegul guli lopšy.

3> Visada turėk atvirmto vandens ar ra
munėlių arbatos ir dažnai vaikui pasiūlyk,
ies kai nori gerti, tai vaikas irgi verkia.

4» Kol dar vaikas neturi jėgų apsiversti
dm kito šono tai kelis kartus per diena tu
n apversk. Gulėdamas ant vieno šono vai
kas privargsta.

KAIP RENGIASI ELEGANTIŠKA

Jaučiu vėjas išdraiko plaukus..

Matau debesys klajoja danguje...'
Vėjas šaltas,
vėjas aštrus,
šiurkštus.

Debesys
mirga saulės spinduliais;
Debesys
skraidžioja,
slidinėja, neramiai..

MOTERIS
,,Aš visai neturiu ko užsidėti." Toki
nusiskundimą tenka neretai išgirsti ir
dažniausiai iš tu moterų kurios turi pil
na spinta įvairiausiu drabužiu. Ne, mie
losios pomos, jus visai be reikalo skun
džiatės Jus turit pakankamai drabu
žiu, tik nemoka! ju rinkamai sutvarky
ti Nes, turint geru-noru,^truputi suma
numo ir gero skomo, iš mažai'gaiima
padaryti daug •< savo drabužius taip su
tvarkyti, kad jie tiktu visur ir visa kam.
Iš viso reikėtų nustatyti, kuria moterį
mes laikom gerai apsirengusia. Bet, iš
tiesu, gerai apsirengusiu moterų nėra.
Yra tik gražiai arba negražiai atrodan
čios moterys'. 0 gražiai atrodyti gali
kiekviena Nes elegancija tai yra ta sa
vaiminga gracija, kuria kas nors gra
žaus dėvima. Tikrai elegantiška mote
ris rengiasi pagai mada, savo išteklius
ir asmeniška skoni. Ji sukuria savo sti
lių. Jos drabužis niekuomet nekrinta i
aki nei savo ypatingu puošnumu, nei ne
gražumu. Ji visuomet nešioja progai
pritaikinta drabuži Jei baliaus sukne
lė jau netinka baliui, ta« dar nereiškia,

Keičia spalvas,
formas
ir vietas...
Vėjas
savo impulsu
debesis nukelia
kitur
ir kitur;

kad ji tinka namu ruošai.Medžiaga taip
pat turi reikšmės. Taigi, pagrindine
taisyklė: taikykit medžiaga ir pasiuvi
mg prie suknelės paskyrimo, suderin
kit palto, suknelės ir skrybėlės spalvas
ir žiūrėkit, kad jos jums tiktu,nenešio
ki! nieko, kas netinka jūsų tipui. Ma
žos ir storos moterys niekuomet netu
ri dėvėti skersai languotu medžiagų,
nes tai jas dar labiau storina. Moterys
turinčios stambia, charakteringa nosj
ir aukšta kakta negali nešioti visai ma
žu skrybėlių, nes iš po tokios skrybė
lės ju nosis dar labiau išsikiša. Trum
pos suknelės netinka nei storoms, nei
labai didelėms moterims. Tamsiaplau
kėms geriau tinka gyvos ir ryškios spal
vos, o blondines labiau puošia blankūs
švelnūs atspalviai. Labai raudonas vei
das prie ryškiai žalios spalvos atrodys
dar raudonesnis, o violetinis išbalusi
veidą visai numarins. Iš viso, gražioms
moterims viskas tinka. Todėl jos gali
laisviau rinktis medžiaga, pasiuvimg n
spalva. Grožiu neapdovanotoms sun
kiau. Paprastas ir kuklus drabužis jas
gražiau papuoš.
(Iš knygos Jaunai Inteligentei V. Andriu kaitytė)
MORKŲ ARBATA

0,5 kg.morku. 2 litrai vandens,cuk
Duoda jiems naujas formas.
raus pagal skonį.
Jie visi susilieja
i skirtingos spalvos
Morkas nuskusti ir sutarkuoti stam
vieneto... bia tarka. Paskleisti skardoje plonu
Vėjas

galingas
pučia debesis,
o mano nosis šalo...
Sekdama dangaus ritmą,
jaučiuosi laisva
lyg debesys...

72. VIII. 30.

sluoksniu ir truputį padžiovinti iki gra
žaus tamsoko atspalvio (saugoti, kad
neapdegtu, tada arbata bus kartoko sko
nio).

Sudžiovintas morkas užpilti karštu
virintu vandeniu, sandariai uždaryti t
palaikyti kelete mmučiu kad pritrauk
tu. Arbata perkošus, pasaldinti ir duot;
i staia. Prie jos tinka morkų tortas, jvai
rus sausainėliai Morkų arbata yra gra
žios spalvos, aromatinga, maistinga J
ypač tinka mažyliams

b) Apvilk vaike rūbais pagal oro tempei atura, kad įam nebūtu nei šalta, nei šilta.
Jeigu vaikui Karšta arba šalta, tai jis nemie
gos ir bus neramus
6) Žiūrėk ar tavo pienas ne per silpnas?
Jeigu vaikas pažmdo ir dar verkia, tai gal
Kartais neužtenka maisto Pasitarki! su gy
dytoju apie vaiko maitinime, nes ne vi
siems vaikams tas pats pienas tinka.

7) Laikyk vaika švaru
ma sušlapintus vystyklus

t

sausa,pakeisda

8) Maudyk karta per diena, drungnam
vandenyje. Jeigu vaikas naktį neramiai mie
ga, tai išmaudyk vakare, nes maudymas
labai padeda ramiau miegoti.
9) Po mėnesio išvežk vežimėlį j lauka,
geriausiai ryto meta ir tegul kojytės pagau

na truputi saulės, tik nelaikyk per ilgai sau
lėje, tik apie 5 ar 10 mmučiu.Karšta saulė
ugi pavojinga.
10) Po trijų mėnesiu pradėk duoti pomi
doru ir morkų sunkos, karta i diena. Tai ge
niausi vitaminai.

.11) Dantukams pradėjus dygti vaikas
tampa neramus, be apetito, ir neramiai mie
ga Yra vaistu patepti smagenytėms, kad
dantukai lengviau dygtp. Pasitark su gydy
toju arba su patikimu vaistininku.
12) Pasitark su gydytoju.ir apie vaiko
skiepijimą, nes iki metu laiko, vaikas rei
kia įskiepyti nuo įvairiu ligų.

Čia surašiau šituos 12 patarimu, su kuriais
kasdien tenka susidurti. Bet ne visi vaika
vienodi. Jeigu ir prisilaikant tu 12 nurody-

Žibuoklių sekstetas, dainavęs rugsėjo 23 Elizabethe, kur buvo surengtas koncertas
Kultūros Židinio statybai paremti. Sėdi iš k. Regina Malakienė, vadovas ir solistas Liudas
Stukas, Bronė Venckienė, stovi: Ona Skurdvydienė. Loreta Stukienė, Genovaitė Mazurienė ir Aldona Pitkunigienė.
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Stefanija Rükiené

VERGUOS KRYŽELIUOSE

Jie turėjo kelių penkmečių įgudimą (tęsinys)

Pimiqjo bolševikmečio žiema Lietuvoje buvo lahai gili ir šalta. Šiaurės Rytų Aukštaitijoje stiprūs
valčiai labai vargino gyventojus, o didelės sniego pū
gos dažnaj nutraukdavo susisiekimą ir kraštas pavirs
davo pusnynų jūromis.
Visi gyventojai, susitraukę j savo kiautus, lindėjo
■lamuose, nes buvo pritrenkti bolševikinės valdžios
potvarkių ir įsakų, kurie jiems krovė tik pareigas ir
'tatė vis naujus reikalavimus, bet nedavė jokių teisių.
Nekaltų žmonių areštai nesiliovė. Vidumaktj ateina tarybinio saugumo pareigūnai ar milicija ir išsi
veda savo numatytą auką. Kartais išsikviečia žmoge
li kompartija ar kita komunistinė įstaiga - ir tas dau
giau pas savuosius negrįžta. Klausinėk neklausinėjęs
neišklausi, ieškok neieškojęs - nerasi. Tokia jau
tarybinio saugumo taktika, paveldėta iš caristinės
Rusijos „ochrankos”
Reikia dar pasakyti, kad komunistinis saugumas
visus areštus atlieka naktį ar labai anksti rytą. Tai da
ioma. kad kaimynų tarpe suimamieji nekeltų baimės
panikos ir įtarimų ir kad žmonės nesislapstytų.
Neramus buvo 1941 m. pavasaris. Visos tarybi
nės įstaigos buvo veiklios, milicija budri, o komparti
ja su saugumo organais kažką slaptai planavo. Tą ro
dė dažni žymesnių partijos veikėjų pasitarimai Zara
suose Žmonės tų paslapčių nežinojo, bet imvp jau
visokių spėliojimų. Tam pagrindą davė bolševikinis
teroras Lenkijos valdytose žemėse, kurios jau ankš
čiau buvo prijungtos prie Gudijos sovietinės respu
blikos
Nors rusų-vokiečių susitarimas, atrodė, stiprus ir
iš Rusijos dieną ir naktį lėkė ilgiausi traukiniai su ja
vais i junkerių žemę, bet žmonės negalvojo, kad tai
nuoširdus ir patvarus komunizmo ir nacizmo bend
radarbiavimas.
Patylomis visi Šnekėjo, kad karas tarp Sovietų Są
jungos ir Vokietijos - neišvengiamas. Greičiausia

LIETUVA

tą mintį pakišdavo vokiečių žvalgyba, kurios agentai
Lietuvos vakaruose buvo dažni svečiai. Gyventojai,
pritrenkti komunistų sauvalės ir priespaudos, to ka
ro laukė, žinias dar sutirštindavo, pagražindavo, ir ka
ro gandas plačiai plito po visą pavergtą kraštą.
Nuošalesnėse Lietuvos vietose jauni vyrai pradė
jo buriuotis ir ruoštis būsimam karui, nes visi galvojo
kad jis mūsų tautai vėl atneš laisvę. Tauta ,laisvėje
pagyvenusi, jau nebenorėjo vergauti. Komunistų a-,
gentai, trindamiesi tarp gyventojų, tas paskalas gir
dėjo. Kompartija darėsi dar budresnė ir labai nepasi
tikėjo lietuviais.
Pastebėta, kad gegužės mėnesio pradžioje Zara
suose įvyko visų kompartijos sekretorių ir vykdomų
jų komitetų pirmininkų suvažiavimas, kuris buvo sle
piamas nuo gyventojų ir žemesniųjų tarnautojų.
Žinojau, kad vienos vaistinės vedėjas, lietuvis pa
triotas, jauniem patikimiem vyram veltui duodavo
ar parduodavo didesnius kiekius tvarstomosios me
džiagos, jodo ir kitokių patentuotų vaistų skausmui
mažinti ar temperatūrai numušti.
Pradžioje birželio buvo sušauktas antras kompar
tijos aktyvo pasitarimas. Jame dalyvavo ir J. Vanagic
kas, kurį patėvis buvo išvaręs iš namų už tėvų įskun
dimą. Jis dabar vaikštinėjo kaip benamis šuo. Dau
giausia prisilaikydavo Birziniškių kaime pas masko
lius. Dažnai užeidavo ir pas mus, neva jaunųjų vals
tiečių ratelio reikalais. Pasėdėdavo nusiminęs ir išei
davo. Kartais jis paprašydavo ką nors užkąsti, nes bū
davo alkanas. Po antrojo suvažiavimo jis jau pas mus
neužeidavo, nes gavo Salako milicijoje tarnybą.
Vaikščiojo dar neuniformuotas, bet ginklą jau nešio
josi. Jaunųjų valstiečių ratelį perdavė savo jaunes
niam broliui.
Birželio men. 11 d. Dūkšto ir Turmanto geležin
kelio stotysna privarė labai daug prekinių vagonų.
Tie vagonai greit visiems puolė į akis, nes stotys bu
vo mažos ir jų parkai netalpūs. Žmonės pradėjo spė
lioti, kad bus vykdoma duoninių grūdų ir gyvulių
rekvizicija.
1941 m. birželio 13 d. į Zarasus buvo skubiai iš
kviesti visi kompartijos aktyvistai. Tos papios dienos
vakarą į Zarasus atvažiavo didelis NKGB kariuome
nės dalinys. Tas dalinys tuojau savo žinion perėmė
visas viešojo susisiekimo priemones: autobusus, sunk
vežimius ir lengvąsias mašinas. Zarasų miesto gyven
tojai pradėjo karpyti ausimis. Kas bus? Kadangi bu
vo laukiama karo, tai galvota, kad bus vykdoma at

sarginių mobilizacija. Tą patį vakarą, kaip tyčia, per
Zarasus praskrido raudonosios aviacijos kariniai lėk
tuvai ir jie dar labiau patvirtino žmonių spėliojimus.

Niekas negalvojo, kad bus vykdomas masinis Lietu
vių trėmimas Sibiran. Niekas ir nesapnavo, kad bus
tremiami seneliai, motinos su mažais kūdikiais, išti
sos šeimos su vaikais ir net ligonys.
Trėmimų technika pas bolševikus jau buvo išdirb
ta ir praktiškai daug kartų pavartota. Tuos savo paty
rimus jie panaudojo Lietuvoje ir kitose Baltijos vals
tybėse.
Trėmimams vykdyti prie Tarybinės Lietuvos ko
misarų tarybos buvo sudarytas operatyvinis štabas.
Labai charakteringa, kad jame buvo tik vieni rusai.
Net vidaus reikalų komisaras A. Guzevičius ir saugu
mo departamento direktorius A.'Sniečkus tame šta
be nefigūravo. Jie aklai klausė rusų įsakymų ir juos
vykdė, o J. Paleckis ir M. Gedvilą jiems pakištus tre
miamųjų sąrašus aklai pasirašė ir prieš lietuvių tautą
yra atsakingi už tremtinių kančias ir mirtį.
Mažesnio masto operatyviniai trėmimo štabai bu
vo sudaryti didesniuose miestuose ir visuose apskri
čių centruose.
Tremiamųjų sąrašus sudarė vietos komunistai ir
jų patikėtiniai. Visoms aukoms sudaryta bylos, km
riose atžymėta Lietuvos nepriklausomybės laikų veik
la ir, jei buvo valstybės tarnautojas, tai nurodyta ko
kioje žinybėje tarnavo. Kiekvienoje byloje buvo tre
miamojo fotografija, kad jį galima būtų lengviau atpažįnti. Jei sstaatyta ištremti visą šeimą, tai šeimos
galvos bylon įrašyti žmona ir vaikai.
Areštams vykdyti sudaryta mažos operatyvinės
grupės iš NKGB kareivių ir vieno lietuvio, kuris ge
rai pažino vietoves ir tremiamuosius. Tai lietuviški
Judai, kurie išdavinėjo savo nekaltus brolius. Kur ti
kėjosi galimo pasipriešinimo, ten pasiuntė didesni
skaičių kareivių ir net po du lietuviškus išdavikus,
kurie irgi buvo ginkluoti.

ZELINOS KLEBONIJAI
SKUBIAI REIKALINGA
pajėgi lietuvė seimininkė, kuri
gamintų valgi ir, galimai, pa laikytų namų-^varą.
Tartis klebonijoje, ar telefo
nu: 63-59-75.

GYVENIMĄ S
RAMYBĖ

SIELOS

Fulton J. Sheen
—■%

Modernusis žmogus

— svetimas sau

Moderniųjų laiku žmogus užsidaro
pats savyje: nebežveigia, nei j dangų,
nei i pragare, neturi nuoširdžiu santy
kių nė su kitais žmonėmis, o tik pavir
šutiniškus (darbo, biznio, už pinigus
perkamo masių pasilinksminimo. Jis
besirūpina tik savimi. Kas tada žmogų
ištinka? Fulton Sheen toliau rašo:
Jis tampa PATS SAU SVETIMAS.
Kaip svetimas kitas žmogus mums yra
nepažjstamas, tartum mįslė. Taip ir mo
dernus žmogus nepažįsta pats savęs,
yra sau mįslė: Neaišku: nei iš kur
jis žemėje atsirado, nei kur jis galų gale
eina, nei koks yra žemėje gyvenimo li
kimas, nei kg reiškia jo paties įvairios
aistros, polinkiai ir 1.1, ir t.t. Moder
nus žmogus jaučiasi, tuščias, vienišas,

ir

kitiems

nesuprastas kitų ir pasimetęs. Jis yra
tartum radio priimtuvas nenustatytas
aiškiai nė ant vienos bangos kurs prii
ma kelete bangų drauge, visas neaiškiai
nes jos trukdo viena kita.
Jei šių laikų žmogus yra kiek pamo
kytas, net ir daktaro laipsnį kurioje
nors mokslo srityje gavės, bet jis netu
ri viską apjungiančios filosofijos, neži
no net ar yra kas yra tiesa ir ar galima
tiesa pažjnti. Savo pažiūras jis gali kai
talioti, kaip ir drabužius.

Pirmadienį jis sakysis materialistas
(yra tik medžiagos, nėr jokios dvasios).
Antradieni, pasiskaitęs labiausiai per
kama knyga, jis meta materializme ir
giriasi esgs idealistas. Trečiadieni pasu-,
ka i komunizmą, o ketvirtadieni i libe

ralizing. Penktadieni išpažįsta Freudo
psichologija, nes ja labai gyrė radio
paskaitininkas kaip labai moderniška,
geštadienj jis gerokai įsigeria, kad už
mirštu visos savaitės blaškymgsi ir sek
madieni stebisi, kaip dar gali būti kvai
lu žmonių einančiu bažnyčion.

Modernaus žmogaus autoritetas yra
viešoji opinija, t.y. kg mano dauguma
žmonių. Jis neturi nieko patvaraus ir
stipraus. Neturi nė giliu aistrų bei užsi
mojimų.
Kas jam visas pasaulis? - Nesvarbu.

Visi „pašnekesiai su kitais sukasi
apie ji patį - ja pačia. Kaimynu ne
mėgsta, nes tie nenori apie jj kalbėtis
o kalba tik apie save. Ir taip modernus
žmogus lieka vienišas susirūpinės savo
nervais, sveikata, poilsiu, valgiu, artė
jančia senatve, kad niekas jo nesupran
ta.
S V E T I M A S- K I T I E M S

Kad modernus žmogus izoliuojasi
nuo kitu žmonių ir yra tapes jiems sve
timas, tai ypač rodo jo nutraukti ry
šiai su visa praeitimi per šimtmečius su
kauptais paveldėjimo lobiais, ne tiktai
padidėjusi savimyla,.,kad kiekvienas tik

saves težiūri.

’ Moderniško vaiko nusistatymas prieš
savo tėvus yra tik mažytis paveikslas
moderniško pasaulio sukilimo prieš 1900
metu krikščioniškos kultūros primini
ma ir ankščiau prieš ja buvusias hebra
jų, graikų bei romėnų kultūras. Kas tik
dar gerbia tas tradicijas, tas apšaukia
mas „reakcionierium" arba „atžagareiva”. Modernus žmogus sprendžia apie
vakarykščia diena pagal šiandiena o
apie šiandiena sprendžia pagal rytdiena.

Nėr nieko liūdnesnio už buvusį iš
mintinga žmogų netekusį atminties.
Taip pat nėr nieko liūdnesnio už civi
lizacija netekusia savo tradicijos.

Pats su savim gyvent negaljs žmo
gus negali sugyvent nė su kitais žmo
nėmis. Pats nebūdamas ramus žmogus
negyvens ramiai nė su savo broliais.
Pasauliniai karai yra tiktai didžiuliai
ženklai dvasinių karų šėlstančių ma
žutėliuose sujauktų sielų pasaulėliuose.
Jei nebūtu kovų milijonuose širdžių,
nebūtų jokių kovų pasauliniuose mū
šiu laukuose.
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PENKTOJO PIETŲ AMERI KOS LI ETUV9U KONGRESO ŽINIOJ
Si skyrių tvarko PAL Kongreso informacijos vedėjas kun. Pr. Gavėnas, SDB
L._______ —_1__IX___.

V. PAL KONGRESAS

Šio mėnesio 15 dienos posėdy buvo
aptarti kai kurie PAL (Pietų Amerikos
Lietuviu) Kongreso programos papildy
mai bei pakeitimai. Bendrai numatyta:
Vasario 22 dieną, ketvirtadienį:

III IIII

oficialus Kongreso uždarymas. KãT&ês
dr. J.Valiūnas, VLIKo pirmininkas, „Va
sario 16-tosios" minėjimo proga, ir San
Paulo universiteto rektorius, Reale; re
zoliucijų skaitymas, meninė programa.
Kandidatais j pranešėjus numatyti
prof. Nadolskis,Vanda Valiulis, Jonas
Šermukšnis, Jonas Bagdžius, Jonas Va
lavičius.

Kongresistu registracija Jaunimo Na
muose,Zelinoj; registravimo tarnyba at
liks Regina Bagdžiutė ir Vilma Šimony — Vasario 25, sekmadienį:
tė (Panaši registracija numatyta ir stu
11 vai.: Kongreso uždarymo mišios
dijų savaitės dalyviams);
Zelinos bažnyčioj;
Kongreso atstovu delegacija vyks pa
12.30 vai: susitelkimas prie Brazi
sveikinti Sanpaulo gubernatoriaus,,,pre
lijos Nepriklausomybės paminklo Ifeito" bei kitu augštu pareigūnu;
pirangoj;
19 vai: Kongreso atidarymo pamal
13.30 vai.: atsisveikinimo „churras
dos Zelinos parapijos bažnyčioj; seselių
co" Lietuviu Sąjungos salėj.
pranciškiečiu gim-jos salėj Kongreso ati
darymo aktas: Kongreso rengimo pirmi
ninko žodis, atstovu sveikinimai, trum Šio mén. 28 diena PALKo Finansų Ko
pa meninė programa, kurios metu bus
misijos ruošiamas
pristatytos Kongreso lietuvaitės; susi
CHURRASCO
pažinimo vaisęs Jaunimo Namuose (įė
jimas mokamas);
pp. Valavičių vasarvietėj Sta.Isabel. Ne
turinčius savo mašinos nuveš specialus
- Vasario 23 dieną, penktadienį:
autobusas (nebrangia; kaina).
9 vai.: sekcijų posėdžiai;
Churrasco mokestis: 10 kruzeiru. 9:00 - 11:00 kunigu sekcija'
Atsivežkit savo gėrimus, arba pirkite
Jaunimo sekcija.
juos vietoje.
11:00 - 13:00 švietimo sekcija
Užsisakyti vieta kad ir telefonu: pas
Lietuviu Bendruomenės sekcija
pp. Valavičius (fone:269.29.25) ar Jo
16 vai.: plenumo posėdis: paskaita
ną Bagdžiu (fone: 273.18.65).
sekcijų darbu pranešimai;
20:00 vai.: gimnazijos salėj ar spor
Sausio 15 dienos PAL Ko Finansų
to aikštėj: tautiniu šokiu festivalis
Komisijos posėdžio metu buvo įteiktos
(dalyvaujant visoms grupėms);
Kongreso loterijos premijos-laimikiai:
- Vasario 24 dieną, šeštadienį:
- TV aparatas - p.Onai Ausenkaitei Ri
beiro.
9 vai.: sekcijų posėdžiai:
- Batedeira ARNO - Vyru Brolijai
9:00 - 11:00 religinė sekcija
- peiliu - sakučiu komplektas - p.Onai
politinė sekcija
Polikaitienei.
11:00 - 13:00 akademiku sekcija
- arbatos servizas - p. Albertui Demen
spaudos ir kultūros sekcija
toniui.
Laisvas popietis;
- kotelis ir pieštukas - p. Jacos San
19,30 vai.: Japonu Kultūros salėj (R.
tos.
Galvão Bueno, esquina rua S.Joaquim)

II-----------'-------- 1
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RIJOS BILIETUS:

Jonas Dimša, Vincas ir Ona Kuliešiai,
Vincas Banys, Kazys Triuba, Jonas latarunas, Rikardas Sidaravičius, Kazimie
ras Rimkevičius, Juozas Baltaduonis,
Motiejus Tamaliunas, Stasys Tervydis,
Bronius Ružinskas, Jonas Makuškevičius, Vyru Brolija, Alfonsas Pupelis,
Kajetonas Vidžiūnas, Adelė Godliauskienė, Petras Paunksnis.
PADĖKA
Finansų komisija nuoširdžiai dėkoja
Petrui Šimoniui, kuris atliko sunkius
darbus Naujųjų Metu sutikimo ruošoje
ir sale sutvarkant. Jam talkino ir šv.
Juozapo Vyru brolija.

PAL KONGRESO METU

FABRICA DE GUARDA-CHUVAS
'

Guarda-chuvas de
ob tipos, para homem,
senhoras e crianças, BÓBPSombrinh» tipo žtetass
» alemão.

VICENTE VITOR BANYS LTDA
R. Coelho Bamdca, 104
Yils Pnideate
,

Fcsfâ: 274-0677
Sâo talo

ALEKSAS

KALINAUSKAS

ADVOKATAS
Atfeka vísãs tóàzsÈo
tetes: wfe byha, gsArs imrento-

te ir

vta Htns jsmfctas

Rezidencija:
Piza, 204,
Tifonas: 37 • 89 ■ 58

Raštinė: 15 de Nov,,244, 4a, s-19

Dr. ALBINO J. BENDŽIUS
Cirurgião- Dentista

SUSITIKSIM

VYTO TIJŪNĖLIO

CLÍNICA DE ADULTOS £ CRIANÇAS
Correção de dentes em ma posição.

BARE

Šilti ir šalti užkandžiai, man
dagus patarnavimas, tikrai lietu
viškas draugiškumas.
AVE ZELINA, 851. S. PAULO

Horário:- das 16 as 20 horas.

*

Rua Princesa Isabel, 109 - sala 1 6
Fone: 61-2859 - Brooklin.

OK3HX3Bffl5aĮįĮ®GOT

E
DEPÓSITO DE

ZINCO, COBRE, NÍQUEL, ESTANHO, LATÃO, CADMIUM,

MATERIAIS PARA

CONSTRUÇÕES

BANHOS PARADOS, ROTATIVOS E FOSFATO, ABRIHANTADORES.

FRO-GAL Proteções Gálvânicas Lida

jfmâítí J/ienilõ

Iswiçâo Estedual N,° IO5^5SX)66
Inscrição no C. G. C. N.° 60.507,514/001

R. COELHO BARRADAS. 222 - TEL. 63-6158- V. ZELINA -S. PAULO

FOre: 63 -6144
.
LOJA : Av. Zolina, 691 DEPÓSITO : Av. Zalina, 729 - Vila Žolina - Sâo Paulo
í
j

*
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ko dvigubai daugiau estų ir latvių. Jie
drauge žiūrėjo 16 mm filmą iš estų gim
nastų pasirodymo tarptautinėje sporto
šventėje ir 8 mm filmą iš jų pasaulinio
kongreso Kanadoje, Toron te,praėjusias
vasaros liepos mėnesį, kuriame dalyvavo
vo Brazilijos estų gražus būrys.
Lietuvių pasitarime siūlyta daugiau
pasinaudoti lietuviškomis pamaldomis
bairuose žmonėms sudominti lietuviška
veikla. Siūlyta organizacijoms turėt po
du tris asmenis prie valdybų, kurie nuo
lat rūpintųsi palaikyt gyvus ryžius su
nariais, lankyt lietuvių šeimas ir j a s
suregistruoti. Taip pat ragino kurti Ben
druomenės skurius bairuose ir kituose
siuntė 16 australų dolerių spaustuvės
UŽSIMOKĖJO UŽ M.LIETUVA
mašinai apmokėti.
miestuose apylinkes.
Po 30 kr.:
Taip pat labai stambia.auka prela
Alb. Budrevičius, K. Kairys, Izid. Nar
tas Juoas Karalius, Shenandoah, Pa..
PASIBAIGĖ STOVYKLA
kevičius, Pijus Ambrazevičius, Julius
Š. Amerikoje padėjo apmoksti vie
Vaiku stovykla NERINGA pasibaigė
Pieper, Jurgis Juzėnas, Nap. Jočys, K.
ną redakcijai labai reikalingą' masiną.
praėjusi sekmadienį. Ji buvo S ta Isabel Kazlauskas, Jonas Matusevičius, J. SiVisiems, visiems: ir laiku susimo
ęmiestelyje, pp J.A. Valavičių,K.Ambro- lickas, Algimantas Žibąs, V. Zubelis,
kantiems savo prenumerata, ir garbės
zeviciaus ir Šimkūnų vasarvietėse. Sto Sofija Dauknys, Jonas Dimša, Anta
leidėjams ir didžiajam mecenatui prel.
zevičių ir Šimkūnų vasarvietėse. Sto nas Ralickas, E. Kvieteliauskas, Domi
Juozui Karaliui nuoširdžiausia M.L.
DAR KARTĄ KVIEČIAME
ninkas Laucius.
vykla plačiau aprašyta 5 puslapyje.
leidėjų padėka.
Po 40 kr.:
Vyresniųjų stovykla pramatoma UV. Drenas, Adolfas Šerėnas, M. Mazur
Dalyvauti a.a. Tėvo
batuboje nuo sausio 25 iki vasario 5
kevičius.
dienos. Registruotis klebonijose.
LIETUVIS GYDYTOJAS
Po
50
kr.:
VLADO MIKALAUSKO,S.J.
PALKo JAUNIMO STOVYKLA
Dr. ANTANAS Š1AULYS
Pr. Satkūnas, Vincas Klimeikis, Celė
septynioliktų mirties metinių Mi
Stovyklos rengimo komisija tariasi Mitrulienė.
Chirurgija, neurologija, kli
šiose, Araçá kapinėse, prie ŠvčcSa' su arkivyskupijos seminarija,kuri turi
nika.
Už 1972 metus Kostas Merkys 25 kr.
kramento kopęyčios,šio mėnesio vietą Itanhaem miestelyje prie Atlanto.
R. dos Trilhos.nr 1822
Kazys Rinkevičius už 1973 metus
21 d. 14.30 valandą.
Moóca. Tel. 92-39-91
35 kruzeirus.
Bus galima atlikti išpažintį ir
Be to J. Kvietelaitis iš Australijos at
Kiti nariai kreipėsi i maisto bendro
priimti Švenčiausią per Mišias.
ves,prašydami paskirti kavos, cukraus,
Is' Zelinos ir Mokos važiuoti
ir kitu produktų stovyklos reikalams.
Alpina—Pinheiros autobusu nris
937. Priveža prie pat Švč'Sakra APIE BRAZILIJOS LIETUVIUS
mento koplyčios vartų.
convida os Senhores Sočios para se reunirem em
Š. Amerikoje anglų kalba leidžiamas
T.Jonas Bružikas,S.J.
Assembléia Geral Ordinaria
žptmalas LITUANUS šių metų 'viduryje
įsidės kun. A. Saulaičio,S.J. straipsnį
a realizar-se no dia 28 de Janeiro de 1973, às
apie Brazilijos lietuvius. Panašus straips
BRAZILIJOS LIETUVIU
17 horas, em sua sede social à Rua Lituania, 67
nis lietuvių kalba buvo gegužės mene BENDRUOMENĖS ŠALPA 1972
nesta Capital - Moóca, a fim de deliberarem a se
šio AIDU žurnale.
METAIS.
guinte ordem do dia:
Kalėda, švenčių ir N. Metu proga B.
ABIEJŲ CHORŲ CHORISTAMS
L. Bendruomenės Šalpos Sekcija apdo
a) Relatorio da Diretoria, balanço geral,
Iki V. PALKo beliko vos mėnuo lai
vanojo 4 lietuviu šeimas 205 kruzeirparecer da Comissão Revisora,
rais. Pinigus sudėjo Mookos apylinkės ko. Abu chorai giedos lietuviškas Mi
b) Eleição dos membros da Direfôria, Co
šias ir sudainuos ketvertą dainų koncer
tautiečiai.
missão Revisora e suplentes para
Per 1972 metus BLB Šalpos Sekcija te. Labai prašome vardan mūsų koloni
exercício de 1973 - 74,
šelpė 9 lietuviu šeimas (27asmenis), su jos gero vardo visus esamus ir buvusius
c) Outros assuntos de interesse da Aliança.
teikdama joms 1.010 kruzeiru Be to še anksčiau choristus dalyvauti savo cho
šioms šeimoms davė po du ir tris ryšu rų repeticijose. Bendruo
Não havendo numero legal para a reu
lius drabužių) baltiniu ir avalynės.
Bendruomenės choro repeticijos šią
nião em primeira convocação, ficam os Senho
.' Medicinos s tuden tei L eokadijai A lek- savaitę: moterims antradienį, vyrams
res Associados convocados desde já para se reu
navičiūtei jos rėmėja būrelis per Šalpos trečiadienį ir visiems bendrai penktadie
Fondą sudėjo 1655 kruzeirus.
nirem em segunda convocação às 17,30 horas,
dienį, įprastu laiku.
Tokiu būdu B. L. Bendruomenės Šal
Aušros choro repeticjos būna šeštano mesmo dia e local.
pos sekcija per metus sukėlė ir išdalijo dieno vakare 20 valandą
São Paulo, 20 de Dezembro de 1972
2. 755 kruzeirus paramos reikalingiems
Malonėkit nesivėluoti į repeticijas.
Presidente - Alexandre Bumblis
tautiečiams.
Bendruomenė ir šelpiamieji nuošir
DIDINA MOKYKLĄ
džiai dėkoja visiems aukotojams bei rė
Nuostabus žmogus tas prelatas
mėjams.
Petras Daugintis,S.J.
Aleksandras Arminas. Jau keletą kartu
jo širdelė sustreikavo ir gydytojas pri TAUTU MIŠIOS
N°S$A i i t u A n i a
vertė tai keletą mėnesiu, tai keletą sa Caixa Pastai. 4421
0)000 São Paulo. ESP
valčių gulėt lovoj, nejudėt. O jis štai ir
Patio do Colegio, S. Paule, sausio
*
25 dieną bus Tautų Mišios. Jose daly paskutinės atakos metu nepasiduoda,
Diretor Responsável
DR. JOSÉ FERREIRA CARRATO
vauti ko skaitlingiausiai kviečia J.E. Ar o suplanavo ir pradėjo didinti savo pa
Redator
Jonas Kidykas
rapijos
išlaikoma
gailestingųjų
seserų
kivyskupas P. E. Ams. Lietuviai, dalyAdministrador
Jonas
BruŽikas
mokykla Stato dar du aukštus su įvai
vaukim tikrai gausiai.
★
riais kambariais bei patalpomis mokyk
los reikalams ir sargui butą. Tai visoje
METINĖ PRENUMERATA: 30 kr. GARBĖS PRENUMERATA: 150 kr.; Paskiro
LIETUVIU SUSIRINKIMAS
numerio kaina: 60 centavų. Užuojautos ir sveikinimai nuo 10 kr., pagal didumą.
B.L. Bendruomenės TArybos pirmi S. Paulo valstybėje vienintelė tokia
Dėl kitų skelbimų tartis su administracija.
ninko inž. Z. Bačelio inciatyva šaukta mokykla. Linkime prelatui visiškai nu
■Straipsniųjir korespondencijas redakcija taiso,pertvarko savo nuožiūra. Nenaudoti ,
galėt savo širdies išdaigas ir laimingai
jame lietuvių susirinkime dalyvavo 16
raštai grąžinami tik autoriui prašant Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiš
baigti pradėtąją statybą.
asmenų. Jie tarėsi, kaip būtų galima
kia redakcijos ir leidėjų nuomonę. Už skelbimu kalbą ir turini redakcija neatsa
ko. Laikraštis spaudinamas antradieni. Todėl vietinės žinios ir pranešimai 9 10
bandyti tautiniai išjudinti mūsų koloni
puslapiams redakcijai iteiktini nevėliau, kaip iki pirmadienio pietų.
ja
Lietuvių pasitarimui baigiantis,atvy
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